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Obsah 

 

- 90 milionů patentových dokumentů 

    z 90 zemí světa. 

- Řada patentů je k dispozici v plném textu. 

- Jednotlivé země – rozdílné časové pokrytí a četnost 
aktualizací. 

- U mnoha dokumentů obsaženo: právní status, 
informace o patentových rodinách, odkazy na citující 
a citované dokumenty. 

- Systém buduje Evropský patentový úřad. 

 



Evropský patentový úřad 
www.epo.org 





Smart search 
Vstupní rešeršní maska 



Smart search 
Nastavení 



Smart search 
Vyhledávání pro začátečníky i experty 



Help 

V každé fázi práce  

s Espacenetem se 

zde objevuje 

nabídka aktuálních 

otázek s odpovědí. 



Smart search 
Vyhledávací nástroje 

• AND, OR, NOT 

• Fráze:  "rotary cutting tool" 

                 ti="rotary cutting tool" 

• Proximitní operátory. 

• Datum zveřejnění – možnosti zápisu: 

    pd >=2000, pd <=2005,  

    pd="2005 2016“,  pd="2005, 2016“,   

    pd="2005:2016“ . 

 



Smart search 
Zkratky vyhledávacích polí 

ap          application number 

pn          publication number 

pr           priority number 

num       application,         

              publication and   

              priority number 

pd          publication date 

ec          european  

              classification 

cl           IPC and CPC 

cpc        Cooperative Patent       

              Classification 

 

in            inventor 

pa           applicant 

ti             title 

ab           abstract 

ta            title and abstract 

txt           title, abstract,      

               inventor    

               and applicant 

ipc          all current and  

               previous  

               versions of the IPC 

 



 

Smart search 
Vyhledávání 

 • Lze napsat jakýkoliv vyhledávací výraz. 

 

• Vyhledávání lze provést v určitých 

polích pomocí kódů polí. 
Příklady: 

a) in=Klaska and ta=nonwoven 

    Hledá se slovo „Klaska“ ve jménu vynálezce a slovo „nonwoven“ v názvu či   

    abstraktu. 

b) ta=dog* and ipc=A01K13 and pd >=2005 

    Hledá se slovo začínající kořenem „dog“ v názvu či abstraktu, v Mezinárodním  

    patentovém třídění dle notace začínající na  ,,A01K13“ a v datu zveřejnění po  

    roce 2005. 

    

 



Práce s výsledky 



Export výsledků ve formátu xls 



Bibliografický záznam (1) 

Možnost strojového překladu. 

Vybrat jazyk a kliknout na 

„patenttranslate“. 



Bibliografický záznam 
Global Dossier 

 

Zpřístupnění dokumentů  

z řízení před některými úřady 

průmyslového vlastnictví . 

 



Původní dokument 



Strojový překlad 

 

Vybrat jazyk a kliknout na 

„patent translate“ v červeném 

poli. 

U některých jazyků je možný 

pouze překlad do angličtiny. 



Strojový překlad 
Výsledek 

Ukázka strojového 

překladu popisu patentu  

v angličtině do češtiny. 

Strojový překlad do 

češtiny je možný pouze  

u některých jazyků. Někdy 

je možný překlad pouze 

do angličtiny, např.  

u patentů v japonštině či 

čínštině. 



 

 

 

Právní stav 

 

 

 

Informace o právním stavu mají 

pouze  orientační charakter.  

Tyto informace nejsou  

obsaženy u všech dokumentů. 



Patentová rodina 



Bibliografický záznam (2) 

Po odkliknutí 

se objeví další 

údaje.. 



European Patent Register 

Informace z řízení 

ohledně evropského 

patentu. 



Pokročilé vyhledávání 

 

Raději psát  

booleovské operátory. 
Defaultní nastavení operátoru pro  

mezeru je rozdílné pro jednotlivá pole. 

  



Pokročilé vyhledávání 
Hledání v plných textech 

Výběr jazyka 

Uvést hledané 

výrazy. 



Vyhledávání podle Cooperative 

Patent Classification  

Uvést znak (notaci) nebo slovo. 

Možnost hledání třídníků podle slov. 



Práce s třídníkem CPC 

Vybraný znak se zkopíruje do 

pokročilé vyhledávací masky. 



Základní pravidla pro vyhledávání 

• Lze používat booleovské operátory AND, OR, 
NOT. 

• * náhrada za 0 – neomezený počet znaků. 

• ? Náhrada za 0 – 1 znak. 

• # Náhrada za právě 1 znak. 

• Je možné pouze pravostranné rozšíření. 

• Maximálně 10 výrazů v 1 poli. 

• Maximálně 20 vyhledávacích výrazů a 19 
booleovských operátorů v masce. 
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